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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Plats och tid Digitalt möte via Skype som utgår från Rådhuset, torsdagen den 19 maj 2022 kl 19.00-
19.45 

Beslutande Ledamöter 

Knapp Britta Thyr (MP), ordförande 
Magnus Oskarsson (S), 1:e vice ordförande 
Christian Wasell (M), 2:e vice ordförande 
Anne-Cathrine Genberg (S) 
Rune Danielsson (S) tjänstgörande ersättare för Linda Saltin (S) 
Anders Bergqvist (V) 
Per Lingensjö (MP) tjänstgörande ersättare för Lisa Dahlén (MP) 
Lillemor Andersson (C) tjänstgörande ersättare för Anders Nordström (KD) 
Per-Eric Norberg (C) 
Charlotte Bystedt (SD) 
Fredrik Bäckman (M) 

Närvarande ej tjänstgörande 
ersättare 

Ersättare 

Thomas Flank (M) 

Övriga närvarande Thomas Jenssen, förvaltningschef, Johanne Lundgren, controller, Johanna Laine, 
kommunsekreterare 

Justerare Christian Wasell (M) 

Justeringens plats och tid Samhällsförvaltningen 2022-05-20, kl.08.15 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 107-109 

 Johanna Laine  

 Ordförande 
  

 Knapp Britta Thyr  

 Justerare 
  

 Christian Wasell   
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Samhällsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-05-19 

Datum då anslaget sätts upp 2022-05-20 Datum då anslaget tas ned 2022-06-11 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsförvaltningen 
 

Underskrift 
  

 Johanna Laine  
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§ 107 Dnr 42565  

Val av justerare 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar  
att välja Christian Wasell (M) till justerare för dagens protokoll. Protokollet 
justeras 2022-05-20 kl.08.15 i samhällsförvaltningens lokaler.      
______  
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§ 108 Dnr 42566  

Godkännande av dagordning 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att fastställa dagordningen till dagens möte.      
______  
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§ 109 Dnr 2022-000097 1.1.3.1 

Fyramånadersrapport 2022 

Samhällsnämndens beslut 
Samhällsnämnden beslutar 
att godkänna fyramånadersrapporten för 2022,  
att översända rapporten till kommunstyrelsen samt 
att godkänna handlingsplanen för prognostiserat underskott 2022.    

Yrkanden 
Per-Eric Nordberg (C) föreslår en tilläggsattsats enligt följande: att uppdra 
till förvaltningen att se över prissättningen för busskortet på grund av det 
prognostiserade underskottet. 
Magnus Oscarsson (S), Anders Bergqvist (V) och Knapp Britta Thyr (MP) 
yrkar avslag på Per-Eric Norbergs (C) förslag.     

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om nämnden avser besluta enligt förvaltningens förslag. 
Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag. 
Ordföranden frågar om nämnden avser besluta enligt Per-Eric Norbergs (C) 
tilläggsförslag eller avslå densamma. 
Ordföranden finner att nämnden har avslagit Per-Eric Norbergs (C) 
tilläggsförslag.      

Reservation  
Per-Eric Norberg (C) och Lillemor Andersson (C) reserverar till förmån för 
Per-Eric Norbergs (C) förslag. 

Bakgrund 
Samhällsnämnden visar per sista april ett underskott. Intäkterna är 0,4 mnkr 
lägre än budgeterade 91,3 mnkr och kostnaderna är 2,0 mnkr högre än 
budgeterade 91,3 mnkr vilket ger en negativ budgetavvikelse på 2,4 mnkr. 
Helårsprognosen för nämndens intäkter förväntas bli 0,6 mnkr lägre än 
budgeterade 262,1 mnkr och kostnaderna förväntas bli 2,9 mnkr högre än 
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budgeterade 262,1 mnkr. Detta ger ett prognostiserat resultat för år 2022 på 
3,5 mnkr i underskott. 
Underskottet i utfallet härrör till ökade kostnader till 
Kollektivtrafikmyndigheten, KTM, som dock förväntas att minska under året 
enligt en preliminär prognos från myndigheten där vi ska få tillbaka medel 
för året 2021 som inte förväntades vid årsbokslutet. Underskottet påverkas 
även av lägre intäkter än budget på Härnösands Simhall och förväntas att 
fortlöpa då pandemiåtgärderna kommer att påverka utfallet under året. 
Utfall av investeringar per sista april är lågt i förhållande till årets budget på 
77,4 mnkr. Prognosen vid årets slut är att investeringsbudgeten kommer att 
förbrukas. De flesta projekten har kostnader under senare delen av året.  

Beslutsunderlag 
Samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 
Fyramånadersrapport samhällsnämnden 2022 
Handlingsplan 2022, T1 
______  
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